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Inledning
Den här bruksanvisningen täcker funktionerna i R-net LED
kontrollpanelen och är avsedd att användas som ett tillägg till
rullstolens bruksanvisning.

Läs och följ alla instruktioner och varningar i alla bruksanvisningar
innan du börjar använda din elrullstol och dess tillbehör. Felaktig
användning kan medföra risk för skador på både brukaren och
rullstolen. För att minska riskerna bör du läsa bruksanvisningen
noggrant, särskilt säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna.

Det är också av största vikt att du ägnar erforderlig tid att bekanta dig
med rullstolen och dess tillbehörs olika knappar, funktions- och
styrreglage, sitsens olika justeringsmöjligheter m.m. innan du tar den
i bruk.

All information, samtliga bilder, illustrationer och specifikationer är
baserade på den produktinformation som fanns tillgänglig vid
tidpunkten för tryckning av den här bruksanvisningen. Bilder och
illustrationer i bruksanvisningen är exempel och är inte avsedda att
vara exakta avbildningar av de olika delarna.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkten utan
föregående meddelande.
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R-net LED Varningar

1 Varningar

VARNING!

Miljöförhållanden

Skydda din rullstol mot fukt, inklusive regn, snö, smuts eller stänk.

Om någon av kåporna eller styrspakens gummibälg har sprickor eller
liknande bör de genast bytas. Om detta inte görs kan fukt komma in i
elektroniken och orsaka personskada eller egendomsskada, inklusive
brand.
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R-net LED Varningar
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R-net LED Styrspakspanel, R-net LED-manöverpanel

2 Styrspakspanel, R-net LED-manöverpanel
2.1 Allmänt

Bild 1. Manöverpanel.

Manöverpanelen består av en styrspak och funktionsknappar. På
panelens framsida sitter ladduttaget.

Förutom manöverpanelen kan rullstolen även vara försedd med en
extra manöverpanel till sitsen.
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R-net LED Styrspakspanel, R-net LED-manöverpanel

2.2 Ladduttag

Bild 2. Ladduttag.

Det här uttaget ska endast används för att ladda eller låsa rullstolen.
Anslut inte någon programmeringskabel till detta uttag. Använd inte
uttaget för strömförsörjning till andra elektriska komponenter.
Anslutning av annan elektrisk utrustning kan skada styrsystemet eller
påverka rullstolens elektromagnetiska kompatibilitet (EMC).

VIKTIGT!
Använd endast den medföljande
batteriladdaren

Rullstolens garanti upphör att gälla om någon annan utrustning än
batteriladdaren som hör till rullstolen eller nyckeln som används för låsning
ansluts till manöverpanelens ladduttag.

2.3 Funktionsknappar
På manöverpanelen finns totalt 9 funktionsknappar och en styrspak.
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R-net LED Styrspakspanel, R-net LED-manöverpanel

2.3.1 På/Av-knapp

Bild 3. På/Av-knapp.

På/Av-knappen är strömbrytare för styrsystemets elektronik, som i
sin tur ger ström till rullstolens motorer.

2.3.2 Knapp för signalhorn

Bild 4. Knapp för signalhorn.

Vid tryck på strömbrytaren ljuder en signal för att påkalla
uppmärksamhet.

2.3.3 Knapp och LED-lampa för justering av
hastighet eller inställning av körprofil

Bild 5. Knapp och LED-lampa för maxhastighet eller
inställning av körprofil.

Denna knapp minskar eller ökar vanligtvis rullstolens maxhastighet.
Knappen kan även användas för att ställa in körprofilen.
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R-net LED Styrspakspanel, R-net LED-manöverpanel

2.3.4 Knappen Mode (Läge)

Bild 6. Knappen Mode (Läge).

Med hjälp av knappen Mode kan användaren bläddra mellan
styrsystemets tillgängliga driftlägen. Vilka lägen som är tillgängliga
beror på styrsystemets programmering, samt de olika extra
utgångsenheter som är anslutna till styrsystemet.

2.3.5 Knapp för varningsblinkers

Bild 7. Knapp och LED-lampa för varningsblinkers.

Gäller bara om rullstolen är försedd med belysning.

Den här knappen slår på och av rullstolens varningsblinkers.
Varningsblinkers används när rullstolen utgör ett hinder för andra.
Tryck ner knappen för att slå på varningsblinkersen och tryck ner
knappen ännu en gång för att slå av den. När den aktiveras blinkar
varnings LED-lampan i takt med rullstolens varningsblinkers.

2.3.6 Knapp för belysning

Bild 8. Belysningsknapp och LED-lampa

Gäller bara om rullstolen är försedd med belysning.

Den här knappen slår på och av rullstolens belysning. Tryck ner
knappen för att slå på belysningen och tryck ner knappen ännu en
gång för att slå av den. När belysningen är på tänds LED-lamporna.
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R-net LED Styrspakspanel, R-net LED-manöverpanel

2.3.7 Knapp för vänster blinkers

Bild 9. Knapp och LED-lampa för vänster blinkers.

Gäller bara om rullstolen är försedd med belysning.

Den här knappen slår på och av rullstolens vänstra blinkers. Tryck
ner knappen för att slå på vänster blinkers och tryck ner knappen
ännu en gång för att slå av den. När den är aktiverad blinkar LED-
lampan för vänster blinkers i takt med rullstolens blinkers.

2.3.8 Knapp för höger blinkers

Bild 10. Knapp och LED-lampa för höger blinkers.

Gäller bara om rullstolen är försedd med belysning.

Den här knappen slår på och av rullstolens högra blinkers. Tryck ner
knappen för att slå på vänster blinkers och tryck ner knappen ännu
en gång för att slå av den. När den är aktiverad blinkar LED-lampan
för höger blinkers i takt med rullstolens blinkers.
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R-net LED Styrspakspanel, R-net LED-manöverpanel

2.4 Batterispänningsindikator

Displayen visar batteristatus (från
vänster till höger):

Rött, gult och grönt Fulladdat

Rött och gult Laddat till hälften

Rött Ladda batterierna

Bild 11. Batterispänningsindikator.

Batterispänningsindikatorn visar inte exakt hur mycket laddning som
finns kvar i batteriet, men ger en ungefärlig uppfattning så att du kan
undvika stopp på grund av urladdade batterier.

Indikatorn visar ett mer exakt värde ungefär 1 minut efter att du
slutat köra och inte använder några elektriska funktioner.

VIKTIGT!
Spänningsindikatorn används även som
felindikator

Batterispänningsindikatorn fungerar också som felindikator för rullstolens
elektronik. Se för ytterligare information.
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R-net LED Styrspakspanel, R-net LED-manöverpanel

2.5 Maxhastighetsindikator
2.5.1 Hastighet

1-2 LED-lampor
visar låg hastighet

3-4 LED-lampor
visar medelhög hastighet

5 LED-lampor
visar maxhastighet

Bild 12. Maxhastighetsindikator.

Indikerar inställd maxhastighet för rullstolen.

2.5.2 Körprofil
Rullstolen kan programmeras med fler än en körprofil för särskilda
uppgifter. I dessa fall visar LED-lamporna i stället vald körprofil. Det
kan finnas upp till 5 körprofiler.

VIKTIGT!
Hastighetsindikatorn används även som
felindikator

Indikatorn för maxhastighet eller körprofil fungerar också som felindikator
för rullstolens elektronik. Se för ytterligare information.
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R-net LED Styrspakspanel, R-net LED-manöverpanel

2.6 Sitsindikator

Bild 13. Sitsindikator.

På vissa sitsar kan de elektriska funktionerna sitslyft, sitslutning,
ryggstödsvinkel och benstödsvinkel styras med hjälp av
manöverpanelens styrspak. Aktiv sitsfunktion visas med
manöverpanelens sitsindikator.

18



R-net LED ConnectMe

3 ConnectMe
3.1 Viktig information

VIKTIGT!

Systemdata

ConnectMe kan registrera systemdata och, om funktionen är aktiverad,
skicka vissa data, bland annat GPS-position. Denna information används
till exempel för att diagnosticera rullstolssystem och kontinuerligt förbättra
rullstolsäkerheten. Permobil har tillgång till informationen och kan dela den
med andra:
• med rullstolsinnehavarens eller hans eller hennes personliga ombuds
samtycke,

• för forskning kring säkerhet eller för diagnos av rullstolen,
• som svar på en officiell begäran från brottsbekämpande myndighet
eller annan statlig myndighet,

• för att lösa en tvist med Permobil, dess dotterbolag eller försäljnings-/
serviceorganisation, och

• för andra ändamål som krävs eller tillåts enligt lag.

Se https://privacy.permobil.com/ för mer information om hur Permobil
får använda dina data.
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R-net LED ConnectMe

VARNING!

Flygläge

ConnectMe-enheten innehåller en radiosändare. I vissa områden är
radioöverföringar inte tillåtna och ConnectMe måste sättas till flygplans-
läge, se 3.2 Flygläge. Exempel på sådana områden är, dock utan att vara
begränsade till, följande:
• Områden med explosionsrisk, t. ex. tankområden, under däck på
båtar, leverans- eller lagringsanläggningar för bränslen eller kemikalier,
områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar i form av
exempelvis korn, damm eller metallpulver.

• Områden där radiotystnad krävs, till exempel sjukhus, kliniker eller
vårdcentraler, för att förhindra eventuell störning av känslig medicinsk
utrustning.

• Flygplatser eller inuti flygplan där du uppmanas att göra det av
flygplatsen eller flygpersonalen.

• Sprängområden eller i områden med uppmaningar om att om
”tvåvägsradio” eller ”elektroniska enheter” ska stängas av för att
undvika störning av sprängningsoperationer.

Användaren är ansvarig för att hålla reda på var det är tillåtet respektive
förbjudet med radiotransmission.
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R-net LED ConnectMe

3.2 Flygläge
ConnectMe innehåller en radiosändare. I vissa områden är
radioöverföringar inte tillåtna och ConnectMe måste sättas till
flygplansläge.

3.2.1 Aktivera flygläge
1. Slå på elrullstolen.

Bild 14. Olika sätt att få åtkomst till lägesinställningar.

2. Välj sittläge med hjälp av lägesknappen på styrspaken eller Omni-
skärmen. Om manöverpanelen inte har en lägesknapp så använd
vänster vippomkopplare istället. En omkopplare som anslutits till
1/8"-monojackutgången på styrspaken eller Omni-skärmen kan
också användas för lägesval.

3. Om manöverpanelen är en Omni-display med programmerade
styrdon, fortsätt från steg 6.
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R-net LED ConnectMe

Bild 15. Tryck och håll åt vänster i 15 sekunder.

4. Tryck och håll styrspaken åt vänster i 15 sekunder. Ett pip hörs.
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R-net LED ConnectMe

Bild 16. Flygläget är på.

5. Meddelandet ”Flygläge PÅ” visas i displayen och sändande
modem i ConnectMe är avstängt. Meddelandet fortsätter att visas
på skärmen så länge som flygläget är aktivt. Rullstolen kommer
dock att fungera som vanligt.

6. Fortsätt härifrån för Omni-display med programmerade styrdon.
Bläddra igenom sitsmenyerna tills M6 visas och rullstolens bild
visas med gula pilar.
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R-net LED ConnectMe

Bild 17. Ge och håll framåtkommando i 5 sekunder.

7. Tryck och håll inmatningsenheten framåt, eller ge och håll ett
motsvarande kommando i 5 sekunder.

24



R-net LED ConnectMe

Bild 18. Flygläget är på.

8. De gula pilarna försvinner och meddelandet ”Flygläge PÅ” visas
på skärmen och sändande modem i ConnectMe är avstängt.
Meddelandet fortsätter att visas på skärmen så länge som flygläget
är aktivt. Rullstolen kommer dock att fungera som vanligt.

3.2.2 Inaktivera flygläge
1. Slå på elrullstolen.

ICS
Airplane mode ON

201E
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R-net LED ConnectMe

Bild 19. Olika sätt att få åtkomst till lägesinställningar.

2. Välj sittläge med hjälp av lägesknappen på styrspaken eller Omni-
skärmen. Om manöverpanelen inte har en lägesknapp så använd
vänster vippomkopplare istället. En omkopplare som anslutits till
1/8"-monojackutgången på styrspaken eller Omni-skärmen kan
också användas för lägesval.

3. Om manöverpanelen är en Omni-display med programmerade
styrdon, fortsätt från steg 6.
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R-net LED ConnectMe

Bild 20. Tryck och håll åt vänster i 15 sekunder.

4. Tryck och håll styrspaken åt vänster i 15 sekunder. Ett pip hörs.
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R-net LED ConnectMe

Bild 21. Flygläget är avstängt.

5. Meddelandet ”Flygläge PÅ” försvinner, vilket indikerar att
flygläget är AV. ConnectMe är nu fullt fungerande igen.

6. Fortsätt härifrån för Omni-display med programmerade styrdon.
Bläddra genom sitsmenyerna tills M6 visas.
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R-net LED ConnectMe

Bild 22. Ge och håll framåtkommando i 5 sekunder.
Flygläget är avstängt.

7. Tryck och håll inmatningsenheten framåt, eller ge och håll ett
motsvarande kommando i 5 sekunder. Gula pilar visas, vilket
indikerar att sändande modem i ConnectMe åter är på och att
flygläget är avstängt.

3.3 Stäng av ConnectMe helt
ConnectMe är igång så länge som batteriet i rullstolen är anslutet till
elektroniken. För att stänga av ConnectMe helt måste
huvudsäkringen ställas i läget "Av".
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R-net LED ConnectMe

3.4 EU-försäkran om
överensstämmelse

Härmed intygar Permobil att radioutrustningstypen ConnectMe
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns
på följande Internetadress:
https://legal.Permobil.com/Declaration-of-Conformity/EU-
ConnectMe.pdf

3.5 Marknadsgodkännande

Certifieringar

Bluetooth: Listad som Bluetooth Smart-produkt
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R-net LED ConnectMe

3.6 Produktgodkännande

ConnectMe uppfyller kraven i följande standarder:

SS-EN 14971
SS-EN 60601-1 + A1
SS-EN 300328
SS-EN 301489-1
SS-EN 301489-17
SS-EN 301489-52
SS-EN 301511
SS-EN 301908-1

SS-EN 303413
SS-EN 50665
SS-EN 62311
ISO 7176-9
ISO 7176-14
ISO 7176-21
TS 134 124

FCC FCC 47 CFR del 15 B
FCC 47 CFR del 15 C (15.247)
CFR47 §1.1310 §2.1091
KDB 447498 D01

Se baksidan av enheten för specifika FCC-ID:n

ISED (Industry Canada) RSS-Gen
RSS-247
RSS-102

Se baksidan av enheten för specifika IC-ID:n
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